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            HOTARARE 

 

PRIVESTE : Aprobarea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante la bugetul local al 

Municipiului Alexandria  datorate de catre debitorii persoane fizice  si juridice  

in vederea  publicarii 

                        

       Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 
-    Expunerea de motive nr.  20480/06.07.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 

-    Raportul de specialitate nr.20481/06.07.2016 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 

-    Raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al Municipiului 

Alexandria;   

            -    Prevederile Titlului IX – ”Impozite şi taxe locale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         -   Prevederile art.162, alin.(1), coroborat cu alin.2, lit.b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

            -  Prevederile art.20 alin.(1)lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  Prevederile art.36 alin.(4) lit.”c” din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

 In temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) si alin. (2) lit. „ c “  si ale art.115, alin. (1) lit. „ b “ din 

Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1.  Se aproba plafonul minim aferent obligatiilor fiscale restante la bugetul local al Municipiului 

Alexandria datorate de catre persoane fizice si juridice, in vederea publicarii pe pagina de internet proprie – 

www.alexandria.ro, astfel : 

- pentru persoane fizice : sume mai mari de 1.500 lei 

- pentru persoane juridice :  sume mai mari de 2.500 lei 

Art.2. Se aprobă “Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale 

restante”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3. Prin grija Serviciului  Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria si Directiei Buget, 

Finante, Taxe si Impozite, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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